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  244-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:44. (  ا#ذان توحيد بدعة بيان نرجو - 1

  ) 00:14:34. (  الص,ة مواقيت في مناقشة - 2

 ) 00:30:05. ( للمرأة الوجه تغطية مسألة في العلم أھل أقوال بعض بيان - 3
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

ألنه أنا أجبت أن هذا مبدأ قد ينتج عنه كمان خطبة , سنزداد قوة يعين ذا , سنزداد حنن قوة كمان  :السائل 

ن ألنه مثل ما قلت مادام العلة هو وينتج عنه كمان ترك اجلماعة لسماع خطبة اجلمعة يف البيوت كما, اجلمعة 

هذا يعىن هذا مبدأ شر , فكذلك ميكن هذا تعلل وتصري اخلطبة يف البيوت , أن نسمع اخلطبة والوعظ واإلرشاد 

مثل بعض البدع اليت كانت يف األول صغرية مث جتسمت وصارت  . توحيد األذان مبدأ شر قد يتبعه شرور كثرية 

  .كبرية

رفعوها أنه كان للصبح آذانني جعلوها بأذان واحد كمان تشبه هذا التعليل هذا الذى يعللوه يعين هذا البدع اليت 

  فنحن نريد رأيك ؟. هم 

وأنه ال جيوز تقليل إشاعته , رأيي حتدثنا به مرارًا وتكرارًا خالصته أن األذان شعرية من شعائر اإلسالم  :الشيخ 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما (( : ورب العاملني يقول , ؤمنني وأن هذا التوحيد خمالف لسبيل امل, بني األنام 

فاملسلمون يف كل هذه  ))تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 

فحينما يأيت مبتدع ضال عن شريعة اهللا فيجعل أذانًا واحدًا مث يفرض , القرون مضوا على أن لكل مسجد أذانا 

فكل مؤذين املساجد , فكأنه يقيم األذان املسجل مكان أذان املكلف , إذاعة هذا األذان على املساجد األخرى 

كما أن كل أئمة املساجد عليهم أن يقوموا بوظيفة . ومن ذلك األذان , عليهم أن يقوموا كل منهم بواجبه 

وهذا كما قلنا , ذانات يف املساجد األخرى فإذا كان من نتيجة توحيد األذان لزم من ذلك تعطيل األ, اإلمامة 

ويضاف إىل ذلك بأن أذان مسجد خيتلف عن أذان مسجد آخر  , تعطيل لشعرية من شعائر اهللا تبارك وتعاىل 



  .كل االختالف يف مثل هذا البلد الذي ابتلي به أهله بتوحيد األذان 

املعروف جببل األشراقية ال يكون أذان الفجر فيه فاألذان مثًال على اجلبل الذي هو أعلى جبل يف هذا البلد وهو 

ألن من كان على رأس ذلك اجلبل يرى طلوع الفجر الصادق , مثال كأذان املسجد الذي يكون يف وسط البلد 

وإن , ففرض األذان املوحد هو مناقض للتوقيت الشرعي , قبل دقائق كثرية جدا أولئك الذين هم يف وادي اجلبل 

ء املتحمسني واملدافعني عن األذان املوحد أم حينما يطبعون املفكرة اليت يطبعون عليها تعجب فعجب من هؤال

وهذا التنبيه , يكتبون يف أسفل كل ورقة مع مراعاة فرق التوقيت بالنسبة الختالف البالد , مفكرة وزارة األوقاف 

  .الشرع أو هذا التنبيه وهذا الشرع لكن هم أول من خيالف هذا التوقيت وهذا , جيد يف احلقيقة مطابق للشرع 

ذلك ألم حينما فرضوا على الناس أذان واحداً فمعىن ذلك أم مل يراعوا هذا االختالف يف التوقيت من مكان 

وكما يقول جتار األراضي بأن األرض ختتلف بالشرب كذلك , وحنن لنا جتربة يف هذا البلد , إىل مكان آخر 

  .األوقات ختتلف 

فجلسنا على  )الناعور ( : مرة منذ بضع سنني لإلفطار يف قرية كانت اآلن ضمت إىل عمان امسها  لقد دعينا

واجلالس فيها يرى مع ذلك غروب الشمس  , برندة كهذه لكنها تلك جنوبية أما الربندة هذه كما ترون مشالية 

هنا فنرى الشمس تغرب وبعد  أما, ألول مرة أمسع تطابق األذان مع غروب الشمس هناك , كما نراها حنن هنا 

  .عشر دقائق يعلنون األذان 

  .يطبقوا على الطبيعة يعني  :السائل 

فالعشر , أي نعم فيتأخر غروب الشمس عن هنا , ؟ ألن هناك اجلبال منخفضة عن الناعور .ملاذا , آه  :الشيخ 

لكن رأيت ما هو , قائق راحت هناك العشر د, دقائق اليت هو الفرق بني غروب الشمس وبني األذان املوحد 

  .أعجب من هذا يف نفس البلدة ذهبنا أيضاً سنة أخرى أو يوما آخر ما أدرى 

فإيش معىن , دخلنا املسجد لصالة املغرب فسمعنا األذان أذان املغرب والشمس أمامنا مل تغرب، مل تغرب بعد 

كالم , ؟ األوقات .زنامة  مع مراعاة  فرق إيش توحيد األذان من جهة والتنبيه يف املواقيت هذه اليت تنشر يف الر 

حدثين من رأى بأنه أيضا يسمع , يف الدوار السابع , غريى رأى مسجد هنا امسه مسجد صهيب , فاضي 

  .يسمع أذان املذاع باإلذاعة والشمس بعد مل تغرب , أحياناً يف بعض فصول الشتاء وهو إمام مسجد 

  اهللا أكرب : طالب 

حنن نرى , ففيه تضليل للناس , ا األذان املوحد مع كونه معطل هلذه الشعرية ومقلل من إذاعتها فإذا هذ :الشيخ 

يؤذنون الفجر إذا كنتم الحظتم اليوم ملا يقيمون الصالة هنا يف  , هنا مطلع الفجر والشمس يف آن واحد 



ذلك وقد أذنوا بنصف ساعة قبل , حني ذالك يكون الفجر  قد طلع , املسجد حني ذاك حتل الصالة عندنا هنا 

  .                       ما دخل وقت الفجر 

  .            صلوا بدون أذان  :السائل 

  ؟.من  :الشيخ 

  ...الذين يصلوا معناها يصلوا بدون أذان  :السائل 

  .الذين يذيعوا األذان ليس بدون أذان قبل قبل الوقت . ال  :الشيخ 

  .وقت يعين معناها ما أذنوا لل :السائل 

, األخرى يكتبون يف الرزنامة طلوع الشمس . هذه واحدة , املشكلة أم دخلوا يف الصالة قبل وقتها  :الشيخ 

الشمس هنا وحنن يف اجلبل وال تنسى . يؤرخون مثال الساعة ستة وربع الستة ونصف أنا راقبت هذا مراراً وتكراراً 

, أي اذا استيقظ أحدهم يف هذا اجلبل متأخرًا , فكرة بربع ساعة تطلع الشمس بعد توقيت امل, الفرق يف البلد 

؟ .وهذا إيه , فما يصلى ألنه خرج الوقت لكن الشمس مل تطلع , يشوف املفكرة فيقول له الشمس طلعت 

فمىت تطلع الشمس بالنسبة ملن كان يف األسفل يف الوادي ال شك أنه يتأخر أكثر , وهذا وحنن يف املكان املرتفع 

  .كثر وأ

وإذ السبب , وعلمت أخريًا أو تأكدت باملعىن الصحيح أن هذا البالء يعم البالد اإلسالمية كلها بدون استثناء 

يعىن افرتض العامل اإلسالمي  , أن هذه املفكرات أو التقاومي  قائمة على توقيت فلكي راعى مستوى البحر وبس 

  .القاً اختالف بلد عن بلد كله على ساحل البحر فأعطى هذا التوقيت ومل يراع إط

أنا كنت أقول ملن كان يكون معنا حينما نسافر احلج والعمرة البد الحظتم معي يف أثناء الطريق منر على جبل 

فلو أن إنسانا نزل يف برحة من األرض , عن مييننا جبل عايل جدًا وإذا ذه السلسلة تبدأ تنخفض تنخفض 

إذا ( : إعماًال منه لقوله عليه السالم , وبدى له أن يصلي املغرب , فع وغربت الشمس عليه بسبب أن اجلبل مرت

, ؟ وصلى .أفطر وآيش  )أقبل الليل من هاهنا  وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم 

؟ ألن هذا اجلبل الذي كان هو نزل عنده وإذا به طاح وراح بسبب أنه .ليش , مشى شويه وإذ الشمس طالعة 

فإذا الذي كان يف ذاك املكان الثاين وما يف بني الرجلني ميكن مخس . السلسلة كل ما مرة عم وي عم تنزل 

  .دقائق عشر دقائق بالسيارة ما يصح له أن يصلي يف الوقت الذى صلى فيه هذا األنسان األول 

  هذا صحت صالته يعين ؟ :السائل 

  . لكان ما صلحت  :الشيخ 



  .صحت  :السائل 

فذاك الذي بعد منه خبمس دقائق عشر دقائق ما جيوز له أن يصلي ألن الشمس ال تزال بالنسبة له , آه  :يخ الش

  .نعم , وهكذا الدنيا كلها , طالعة مل تغرب بعد 

عندنا تواقيت الساعة يثبت أنه بعكس هذا , أستاذ احلني هذاك الوقت ما كان فيه تواقيت ساعة وكذا  :السائل 

فإذا وجدت , ولكن هذا اجلبل الذي رآه مثًال أغرب ما يف عنده ساعة , املغرب حمددًا مثًال أنه وقت أذان 

  . ...الساعة بطل أن وجدنا الشمس أغربت 

  ؟.حبييب الساعة على إيش قامت . هذه دروشة اآلخرين , هذا عم حيكي دروشة اآلخرين يعين  :الشيخ 

  . ...قامت على التواقيت الرمسية  :السائل 

  ؟.؟ حنن عم حنكي عن تواقيت غري رمسية .وحنن عم نتكلم عن تواقيت غري رمسية  :شيخ ال

  . ...رمسية بس أنت قلت أن اجلبل كان عايل  :السائل 

  ؟.مواقيت رمسية أو ال . أنا عارف شو حكيت  :الشيخ 

  .رمسية  :السائل 

كم هيك ربع ساعة , لع ساعة كذا ؟ تواقيت عندنا هنا أن الشمس يط.حنن شو حكينا هال , طيب  :الشيخ 

  ؟.؟ أنا أطلع يف الساعة .شو أسوي أنا , تطلع الشمس 

  . ...ال أطلع إذا أنا مرتفع املنطقة عالية  :السائل 

  .مو أنت أنا أنا  :الشيخ 

  . ...نعم إذا  :السائل 

أنت , نا يف أرضي هنا أنا أحكي لك واقع وأ, أنا هذا الذي يزعجنن من كالم الناس , ال تقول إذا  :الشيخ 

أنا عم أقول لك التوقيت الذي الشمس , وحتكي عنك  وأنت ما تدري شو القصة , ؟ وما إذا .تقول يل إذا 

فهل أصلي على الساعة اليت هي , ما طلعت الشمس , طلعت أطالع هي مخس دقائق عشر دقائق ربع ساعة 

  ؟.توقيت اإلهلي على التوقيت الرمسي يف حد تعبريك أنت ؟ أو أصلي على ال

  . التوقيت اإلهلي  :السائل 

  . ...آه إذا شو قيمة هذا التوقيت الرمسي الذي أنت رفعت أصبعك بدك تستوضح  :الشيخ 

  . ...عن املغرب أنه  :السائل 

  .        اهللا يهديك  :الشيخ 



  .وأبو محدي معه : سائل آخر 

  .اهللا يهديك , معه كمان  :الشيخ 

  .د ال ترى فيها الشمس اليوم فيه بال: سائل آخر 

  ! ؟ القطب الشماىل .نقلين من هنا اهللا حاططين يف أحسن مكان لوين , شوف شوف  :الشيخ 

  .ما هو الشمايل : سائل آخر 

  !للقطب اجلنويب  :الشيخ 

  . ...من الغيم ال ترى لفارق التوقيت تبقى السماء  :السائل 

  .كان أحسن   اهللا  يهديك لو سكت يا أبا محدي :الشيخ 

  . ...الطائرة عليت , وطار يف الطائرة , طيب لو فرضنا أنه فطر على هذا التواقيت  :السائل 

شو فرضت , ألنه أنا أعرف من طبيعة أبو محدي ما يرتاح إال ملا يفشخ األمور . خليه يفشخ األمور :الشيخ 

  ؟.أنت 

  .ع أن يراقب الشمس إطالقا فرضنا أن يوم مغم شديد الغيم واإلنسان ال يستطي :السائل 

  ؟ .تسمح يل  :الشيخ 

  . تفضل  :السائل 

أنا أقول بكل صراحة ملا واحد بده حيدثين بالفرضيات وهو عايش يف احلقائق رأسا يعطيين تنبيه أنه أنا  :الشيخ 

  ؟ .فاهم علي , ولو أن النصيحة تزعج يعين أحيانا . أنت امسع نصيحيت , مبطل 

وموضوع قائم على الواقع جيي هو ينقلنا من هذا الواقع إىل فرضيات رأسا يعطيين تنبيه أنه كل إنسان يسمع حبث 

  .!؟ ألنه هو ما قدر يعاجل احلقائق الواقعة احمليطة بنا حىت يستطيع أن يعاجل الفرضيات .ليه , هو مبطل 

  . ...غلطت لكن تبقى  :السائل 

  !    فهمت ؟ يا شيخ أنت فهمت هال شو عم أحكي وال ما :الشيخ 

  اتركنا هال أنت عايش يف أوربا ؟ , ليش تنقلنا من الواقع لفرضيات , ما فهمت الظاهر 

  .يف بالدنا : سائل آخر 

  ؟.؟ عم أحكي الواقع الواقع حنن صيف وال شتاء .لك حبييب حنن يف شتاء وال صيف , يف بالدنا  :الشيخ 

ليس , مش شتاء إذا غم يعين أسأل سؤال , لي الشتاء معليش لو حبثنا موضوع الشتاء ما راح نص :السائل 

  .فرضيا 



وبعدين ذاك يسهل عليك , ليش ما تكمل موضوعك هذا على الواقع  ...اهللا يهديك , اهللا يهديك  :الشيخ 

  ؟.ليش , تفهمه 

  . ...هذا الواقع الذي فهمته منك النظر ارد طاملا  :الطالب 

  ؟.جمرد عن آيش  :الشيخ 

  .ارد العادي عن الوسائل األخرى , الشمس  :السائل 

  ؟.أي وسائل  :الشيخ 

  .احلساب  :السائل 

  ؟.أي حساب  :الشيخ 

  . الذي اآلن توقيت التقومي يقوم عليه كله , توقيت طلوع الشمس  :السائل 

فإذا  ,  ؟ يعىن هذا احلساب يا أنت ما عملت له حساب يا اعمل له حسابا.أنت آمنت ذا التقومي  :الشيخ 

  .  وإن كنت عامله له حساب فاحبث النقطة هذه , كنت ما لك عامل له حساب فأنت معي يف الكالم 

عم حندثك أن األذان , نقول لك أنت ملا عملت له حساب هلذا احلساب خمطئ بدليل عم حنطك أمام الواقع 

ين أنت تكابر هلذه الدرجة تقول يع, واألذان يأذن والشمس غربت قبل عشرة دقائق , يأذن والشمس لسه طالعه 

  .ال , هذا عم يكذب ذه ذه 

؟ شو قيمة إقامتك قيمة .فإذاً ليش ما تبحث هذه النقطة هذه حلىت بعدين نشوف شو قيمة حسابك للحساب 

  .؟ مع أنه خيالف آيش الواقع .هلذا احلساب 

هل مثل ما أنت شو تسوي ملا تكون يا أخي هذا جوابه س, عم تيجي بقى تفرض لنا الدنيا شتاء ما يف مشس 

  ؟ .شو تسوي شو تسوي , الدنيا شتاء وما عندك رزنامة وما عندك ساعة 

  .؟ أنت خطأ .وال عندك ساعة وال عندك رزنامة شو تسوي  ما تصلي , ال ما يف مشس الدنيا غيم 

ية بأن يفرض فرضيات هو لذلك عم أقول لك عن جتربة مخسني سنة كل إنسان يقف أمام احلقائق الواقعية الكون

قد , ليش بقى هو ما حيرر نفسه من الفرضيات اليت بده يعاجلها , على األقل يف هذه اللحظة ليس واقع فيها 

  ؟.ليه , ويرتبط مع هذه احلقائق الكونية الكائنة اآلن , يصيب وقد خيطأ 

كل هذه األسباب , ه ألي سبب كان لعادت لتقاليد آبائه أجداد, ألنه بده يتعصب لضالله القدمي , ألنه مبطل 

يا تقول يل يا شيخ أنت غلطان كل األحاديث هذه والرزنامة , ليش بقى أنت عم ترتك الواقع , خمالفة للشريعة 

أما أنت ال مع . يا تقول يل الرزنامة غري صحيحة والذي عم تشوفه أنت مشاهدة هو الصحيح , صحيحة 



  .يف متاهة هؤالء وال مع هؤالء وبدك بقى تدخلنا 

على أساس خطوط العرض عم , حسب خط العرض قد إيش الشمس تقطع ذه املسافة هذه : سائل آخر 

ألنه فرضية لو سألنا أبو أمحد أنت عاش من العمر شفت يوم أذن املغرب حبلب والشمس , حيسبوا املغيب مثال 

  ؟.طالعة 

  .ال : أبو أمحد 

  . ...أما ما أذن قبل الشمس احتياطيا , د أصبح الفكرة اليت عرضت ما أح: سائل آخر 

شو استفدت , نعم يا سيدى شفته . اسألين إيل ما هو سألته له ؟ أنا ما أستحق أن تسألنا سؤال  ... :الشيخ 

  ؟ .من سؤالك له وتستفد من سؤايل 

  .حندد هذه الواقعة هي خطأ من مؤذن أو اتباع لتوقيت  :السائل 

اإلذاعة اليت تؤذن  , اهللا يهديك عم نقول لك مسعنا اإلذاعة شو خطأ من املؤذن  .أعطين جواب سؤايل  :الشيخ 

  .تصري فيها خطأ , كل يوم يف وقت التوقيت الرزنامة 

  .تصري أخطاء فيها ما قلنا هذا دائما األصل  :السائل 

بد أحكي  أنت شوف هال أنا. أنا أسألك سؤال , شوف على الفرضيات يا أبو محدي اهللا يهديك  :الشيخ 

  .بدك حتكي 

هال أنا سألتك شو استفدت أنت من سؤالك , أنا جمربك سألك سؤال ما مرة بتجاوب عنه , امسع اهللا يهديك 

  .أعطاك اجلواب كويس , ال !! عمرك يا أبو أمحد يف حلب شوفت األذان يؤذن والشمس طالعة ؟: له 

سألتين وما يف حاجة تسألين ألنه حدثتك ,  يهديك امسع اهللا ...قلت لك أنا بكل تواضع أنا ما أستحق سألتين 

شو استفدت أنت من : السؤال كان . مع ذلك جاوبتك قلت لك أنا شوفت وغريى شاف , قبل ما تسألين 

  ؟.سؤالك له مث سؤالك إيل 

  .!شو استفدت ما تعطي جواب , سؤايل كان شفت , سؤالك ما شاف 

  ؟.صدفة كانت الظاهرة اليت شاهدا تكررت أو  :الطالب 

  .هذا سؤال ؟ أنا ما عم جياوب عن السؤال  :الشيخ 

استفدت ألحصر الظاهرة أن هذه الظاهرة اليت أنت نقلتها هل هي كانت شاذة أم هي عامة دائمة عم  :السائل 

  ؟.يصري فيها التواقيت 

يف , هبول درويش شو شايفين مثل هناك ملا وقعت كنت م. لو غريك لوغريك بس يقول هذا الكالم  :الشيخ 



مث ما هو شيء جديد عم أقول لك الذي , وأنا وال فخر ابن بلدا , هذه املسائل هذه كمان عم تضطرنين فيها 

وهنا أشوفه كل يوم . ومرة يؤذن والشمس مل تغرب بعد , مرة يؤذن مع غروب الشمس متامًا , شفته أنا مرتني 

تعمل يل حساب أن هذا الرجال , يل مكرر وال مكرر  شو عم تقول, تطلع الشمس من هون بعد ربع ساعة 

  . ...درويش مو فهمان قد إيش 

. لذلك قلت لك لو غريك , واهللا هذه مصيبة الدهر , لذلك حضرتك هال جاي بآخر الزمان بده يعمل حتقيق 

  .  ...لو غريك 

مسعت , يف ما اهللا فرض عليه  قل فكرة جديدة ومسعت الفكرة اجلديدة أنه ما جيوز الواحد يصوم يوم السبت إال

  ...هذه الفكرة اجلديدة 

العلم ما يقبل اجلمود . العلم ما يقبل اجلمود : يا رجل حنن دائما نقول ملا كنا عندكم واستمرارنا على هذه القولة 

تعرفين  ال أحسن مما, ليس مثل ما تعرفين , فأنا صار يل عشر سنني هنا . دائما يف تقدم شاء اجلامدون أم أبوا , 

  ؟.شايف شلون 

  .اهللا يزيدك  :السائل 

؟ ألنه أنا كنت ساكن مثل ما .ليش , أحسن أحسن ومن حتسين أنه تسمع مين هذا الشيء اجلديد  :الشيخ 

  ؟.فربنا حطين هنا عشان آيش , أنت كنت ساكن يف مكان ما أشوف طلوع الشمس ما أشوف غروبه 

مث , حطين هنا عم أقول لك يف هذا املكان يعين يف داري , صرية فأنا عم أحكي عن ب, من شان يزدين علمًا 

مع , ؟ شوف األردن هنا جبل وهناك جبل أعلى وهنا جبل أدىن وهناك وادي .حطين هنا يف األردن عشان إيش 

 عفوا لو وحدوا األذان يف, لو وحدوا البلد يف يعين أرض ساحلية , ذلك اهللا ينتقم منهم أو يهديهم سبيل الرشاد 

وما له وجه من حيث تعطيل هذه الشعرية , بلد يف أرض مسطحة له وجه من ناحية أن الوقت هناك ما خيتلف 

  .اإلسالمية كما ذكرنا 

جاء أوحى ألحد اجلهلة يف بلد مثل هذا البلد ما متشي خطوة إال , أما شوف الشيطان ما أقواه على اإلنسان 

, األذان من هنا هلناك خيتلف , ف حالك طالع توحيد األذان ما عم متشي خطوة إال تشو , تشوف حالك نازل 

  ؟.شلون وحدمت األذان , من هناك إىل وسط البلد خيتلف 

فربنا من حكمته هجرين من دمشق إىل هذا البلد واختار يل هذه األرض اليت بنيت فيها هذه الدار عشان أشوف 

 بكل من يدافع عن الرزنامة لو اجتمع فلكي الدنيا وال أعتد بالرزنامة وال, مطلع الشمس ومغرب الشمس بعيين 

وقلنا لك حنن بدى يل أنه , يراعوا التوقيت الطبيعي , ألن علماء الفلك ما يراعوا التواقيت الشرعية يا أخي , 



  .أخذوا مستوى ساحل البحر ووقتوا هذا التوقيت , افرتضوا هذه األرض اإلسالمية كلها على ساحل البحر 

  . أبو محدي يعيد الكالم بذاته : سائل آخر 

هل , حنن هال منا بس الكفاالت إذا كان واحد ذهب إىل الكويت أو أي مكان هناك كفاالت : سائل آخر 

أو يقول مبجرد أنه إجيار املكتب أو غري إجيار املكتب هل جيوز هذا  , جيوز صاحب الكفالة أن يأخذ عليها قيمة 

  أم ال ؟

  كتب آيش م! إجيار املكتب  :الشيخ 

هل جيوز حنن ندفع إجيار , إجيار مكتبه الذي هو فاحته للمقاوالت الذي يأخذ فيه مقاوالت كثرية  :السائل 

  مكتبه ؟

أما إذا بتكلفه ابتداًء مشاوير , إذا كانت ال تكلف الوسيط شيئاً فال جيوز أن يأخذ شيئاً , املقاولة أخي  :الشيخ 

يا تكلفه رسوم تكلفه مشاوير , أنت باألخري يا جيوز أو ال جيوز  أنا عم أجاوب هيك وهيك حبيث تقول, 

  . ...تكلفه هذا ابتداًء تكلفة يف األخري يف النهاية مسئولية ، مؤاخذة ، تكاليف يدان ا بسبب هذه الكفالة 

 أن يغطني وجوهن وصفة ذلك صفة ذلك أن تضع املرأة: قال , لكن بقى شوف التناقض العجيب  ... :الشيخ 

اخلمار على رأسها مث تلقي أحد الطرفني على كتفها األمين مث على كتفتها األيسر ؛ طبق هال أنت العملية هذه 

  :  هذه أوًال , كيف يقول يغطني وجوهن وبعدين يعطى الصفة اليت تنايف هذا التفسري , بتشوف الوجه غري مغطى 

ألن التقنع كما ال خيفى من القناع والقناع هو , جه والتقنع هو أيضا ال يعطي سرت الو , وهو التقنع : مث قال 

  .غطاء الرأس 

  .يف اللغة  :السائل 

  .إيه  :الشيخ 

  ,مجيل جدا  :السائل 

إمنا حييط بالقرص , ورجل مقنع يعين واضع القناع احلديدي فوق احلديدية ما يغطي عيونه وجهه يعين  :الشيخ 

هو التقنع وإذا رجعنا إىل كتب اللغة نالقي  : فهو يقول ,  آخره أكرب إحاطة حىت يدرأ ا ضربة سيف أو أو إىل

  . كمان التقنع هو تغطية الرأس 

  

  .واخلمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل: ثالثاً وأخرياً يقول باألخري 

  .عجيب جدا  :السائل 



ودون ذكر , شعور بالتناقض أوًال جاء الشيخ الشنقيطي مع األسف ونقل كالم احلافظ ابن حجر دون ال :الشيخ 

  .اجلملة األخرية الصرحية 

  ...واهللا يا شيخ وقع أم حذفوها : سائل آخر 

  .حذفوها  :الشيخ 

  .اهللا أكرب , واهللا سبحان اهللا العظيم  :السائل 

رمحه اهللا  بأنه نقل الشيخ الشنقيطي:  اليوم قبل صالة الفجر كنت عم أكتب العبارة التالية , حذفوها  :الشيخ 

نقل كالم الشيخ احلافظ ابن حجر مبتورًا دون ذكر اجلملة األخرية وذلك ألا , وقلده يف ذلك الشيخ التوجيري 

وال أدرى من كان أسوء من اآلخر نقال آلتوجيري الذي نقل النص مبتوراً دون إشارة أم الشنقيطي , حجة عليهما 

  .الذي قال يف أخر ما نقل عن ابن تيمية 

  .عن ابن حجر : آخر  سائل

  ...انتهى : ؟ قال .شو قال , عن ابن حجر  :الشيخ 

فويل (( : كدت أن أقول هذا كما يقول , املهم املقصود من كالم ابن حجر املقصود , فاتت عين اللفظة 

ين فويل للمصل(( : رجل مبطل يريد أن يبني للناس أن الصالة ما هي مشروعة ألن اهللا تعاىل قال  ))للمصلين 

ليش , انتهى املقصود من كالم ابن حجر العسقالين : فقال , لكن كمل النص هكذا فعل الشيخ الشنقيطي  ))

  ؟.ما ذكرت الكالم بتمامه 

حىت األن ما وقف أمامي إشكال بني هذه النصوص كلها غري كالم , لغاية يف نفس يعقوب : الطالبسائلشيخ 

  . ابن حجر العسقالين 

  . آنفا  املذكور: سائل آخر 

وهذا من دقائق العلم يف , أنا أجبت مبا يأيت , هذا صريح وهذا استغلوه , يغطني : إيه يعىن مثًال  :الشيخ 

  .ليس سبق قلم وبس , فقوله وجوههن لعله سبق قلم أو ذهن : أي نعم قلت , اعتقادي 

  ,نعم نعم طبعا يسبق على الذهن  :السائل 

فلو , وصفة اخلمار كذا وكذا : حيث قال , ؟ ألنه يناقض متام كالمه .ذا ملا, سبق قلم أو ذهن إيه  :الشيخ 

  . أنك طبقت ذلك فعال فعًال مع أنه الصورة واضحة متاماً عندي ناديت زوجيت 

  . تطبيق عملي : سائل آخر 

  .مع كأين أنا متصور املوضوع بس خشيت أنه يكون فيه إلتباس , أي نعم  :الشيخ 



  .يك بارك اهللا ف :السائل 

ال : قلت هلا , مخاري : ألنه قالت , يعين اخلمار تبعك : قالت هلا , تعايل يا أم الفضل هايت اخلمار  :الشيخ 

لفيه ألشوف أرميه على اليمني مث , حطيه على رأسك حطته , وقفت قدام مين جابت اخلمار , هذا الذي يلتف 

  . ن يغطني وجوههن أ: شلون يقول ابن حجر , طلع الوجه مكشوف , على اليسار 

املهم شو كنا عم , حكيت هلا املوضوع كفائدة علمية وإن كانت هي ما حتفظ ولكن على كل حال فيها تنبيه 

  ؟.حنكي 

  . ...عن اخلمار كالم ابن حجر أنه يعين سبق ذهن أو  :السائل 

  .تبطل تفسري وجوههن وشرحت املراكز الثالثة اليت , فقلت أنه سبق ذهن أو قلم , هذا هو , أيوه  :الشيخ 

  مجيل جدا :السائل 

  .قلت باألخري وميكن أن يكون هذا التفسري على إرادة ااورة  :الشيخ 

  .يا سالم  :السائل 

وقلت أن هذا , ألنه يطلق الشيء ويراد إيش ما جاوره , يعين وجوههن ما جاور وجوههن , أي نعم  :الشيخ 

  .هللا استدللت بشيء وسبحان ا, شيء معروف يف اللغة العربية 

  على هذه القاعدة ااورة  :السائل 

  .أي نعم من كالم ابن حجر نفسه  :الشيخ 

  .ماذا تعين ااورة شيخنا  :السائل 

يعين يرجع  , فهو ما أراد الوجه نفسه وإمنا أراد ما جاوره , ؟ األذنني احللق وكذا .اآلن الوجه شو جياوره  :الشيخ 

أتى رجل إىل النيب : فيه حديث يف صحيح البخاري من حديث الرباء بن عازب , اء كلهم كالمه إىل كالم العلم

  .صلى اهللا عليه وسلم وهو متقنع باحلديد 

  .هذه تتنفذ على األوىل  :السائل 

  .متقنع باحلديد أي  مغطي وجهه باحلديد : يقول ابن حجر قوله , متقنع باحلديد , لكان  :الشيخ 

القارئني طبعا ال ميكن تفسري هذا الكالم بنفس املعىن الظاهر الذي فسر به ابن حجر كلمة قلنا للمخاطبني أو 

, ؟ احلديد الذي هو اخلوذة واملغفر .ألنه كيف يقاتل هذا وكيف جياهد كيف يرى الطريق وعليه إيش , وجوههن 

  .فهذا يفسر ذاك , فإذا هو يعين ما جاوره 

يقول يف كتابه وقال ابن حجر , ث باحث والغريق يتعلق خبيوط القمر صاحب اهلوى الشيخ التوجيري كمان باح



اخلمر مسيت اخلمر مخراً ألا تغطي العقل كما يغطى اخلمار " : قال ابن حجر , يف أثناء بيان معىن اخلمر احملرمة 

بق أن هذا من قلت اجلواب س, فأنا ذه املقدمة اليت أعطيتكم خالصتها , وأخذها طبعا حجة له  "وجه املرأة 

ملاذا مسيت اخلمر مخراً  : أن هذا نقله احلافظ عن بعض من فسروا , لكن هنا جواب يدعم ما تقدم , باب ااورة 

ألن هو حكى ما يتعلق بكلمة اخلمر وهو , وهذا ال يعىن أنه يتبناه , فذكر مما قيل من هذه األقوال هذا القول , 

  .هنا حكاه على املاشي , يغطني وجوههن : هو قال التغطية والسرت فهذا ليس كذاك ، ذاك 

  .دون حتقيق : سائل آخر 

  . ...دون حتقيق وليس القصد يف  :الشيخ 

  .يف اخلمار : سائل آخر 

نقل نفس العبارة , لكن أخرياً وإن تعجب فعجب من العيين , ؟ التغطية التغطية .إيوه ، وإمنا جمرد إيش  :الشيخ 

: العيين فيما يتعلق بـ , شوف النكتة , يعين آخذ كالم اجلملة هذه وفاصلها كمان , ق ومعروف أن العيين سرا, 

ويف احلديث يقول إيش , تعرف أنت هي جاية اآلية يف حديث عائشة  ))وليضربن بخمورهن على جيوبهن (( 

رهن على وليضربن بخمو (( : العني جاء لآلية , ابن حجر فسر كلمة فاختمرنا ا  )فاختمرن بها ( ؟ .

لكن شوف ملا جاء يفسر , ففسرها تفسري جيد ككل الذين نقلنا عنهم تفسري اآلية بأنه تغطية الرأس  ))جيوبهن 

نفس كالم ابن حجر األخري ما نقل , واخلمار هو تغطية الوجه :  قال )فاختمرنا بها ( : اجلملة من احلديث 

  . بس هذا األخري كعادته ما عزاه يعين , الكالم كله 

وهكذا حنن مبلوشني بتتبع األقوال ومناقشة ما يستحق املناقشة منها وبيان أن هذا التوجيري رجل هوى ألنه من 

يعين يف الصالة الصالة بس ؛ : وهذا مذهب أكثر العلماء أن الوجه ليس بعورة ؛ قال : هواه أنه ملا قلنا حنن 

  .وواقع النصوص تبع الفقهاء ما يعنوا الصالة وبس 

  .كالم عام   :السائل 

يعين , وبعدين كيف يقال الوجه عورة خارج الصالة وداخل الصالة ليس بعورة والعكس هو املعقول  :الشيخ 

, إذا فيه عورة خاصة بالصالة  )ال يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ( : أنت بتعرف أنه قال 

  .عين سبحان اهللا اخلالصة ي, مش عورة خارج الصالة تروح احلرمة يف الصالة 

يغطني : شيخنا خطر يف بايل شيء حول كلمة احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يعين أال ميكن أن يقال  :السائل 

فيكون مثًال هي هكذا فيغطني وجوهن هكذا مث , فال يتعارض قوله األول مع اآلخر , وجوهن مبعىن عدم التقصد 

وحينئذ يعين ما يكون فيه تعارض أو ما شبه ذلك , ااورة  فال يتقصد تغطية الوجه وإمنا األصل هو, يرجعنه 



  . ...يعين يغطني وجوهن باخلمار الذي هذه صفته , ألن تغطية الوجه جاءت غري مقصودة وغري أساسية 

  يغطني وجوهن باخلمار الذي صفته ماذا ؟ :الشيخ 

البد أن يكون له أطراف من هنا ومن صفته على أنه يضرب على الكتفني هكذا ألنه تعرف أن اخلمار  :السائل 

  هنا فإذا جاء ممكن هيك يعملوا ؟

أي هذا ممكن من الناحية العملية وأنا يف ذهين يف ذهين وراجعت القاموس منذ شبايب األول أحفظ فتوة  :الشيخ 

  : خطبة من خطب احلجاج الظامل يف البصرة حينما دخل املسجد وهو متقنع ومتنقب فقال يف خطبته

  بن جلى وطلع الثنايا        مىت أضع العمامة تعرفوينأنا ا

  . فأقول أنه ليس معىن كون اخلمار هو غطاء الرأس وكون العمامة غطاء الرأس أنه ال ميكن تغطية الوجه ما 

  .نعم نعم  :السائل 

هنا بدي  بس, ولعلك تذكر أنه يف نفس احلجاب ذكرت ما يشبه هذا املعىن , هذا ميكن بدليل هذا  :الشيخ 

  :أزيد بيت احلجاج هذا 

  ؟.قل للمليحة قل للمليح ما ادري إيش 

  يف اخلمار األسود  :السائل 

لكن . عرفت كيف ؟ فهي كانت ساترة وجهها يعين باخلمار لكن هذا ال يعىن أن هذا مسمى اخلمار  :الشيخ 

  .ميكن 

  .صفته  :السائل 

  .ميكن أنه يغطى به الوجه , ال  :الشيخ 

  .نعم نعم : ر سائل آخ

  . وليس من صفته اخلمار  :الشيخ 

  .نعم نعم فهمت متام  :السائل 

؟ العباية توضع على الكتفني لكن ممكن الواحد يعمل هيك .يعين هاهي العباية هال شو هي العباية  :الشيخ 

  ؟.لكن إذا قيل العباءة مثًال أو قيل اجللباب هل يعين سرت الوجه , ويغطى وجهه 

  . طبعاً ال :السائل 

جني نقول أنت هذا من الناحية اإلمكانية ممكن لكن املسائلة مسألة تاريخ أي هل , هنا املعركة بقى  :الشيخ 

  ؟.فعلن ذلك أم  مل يفعلن 



  .نعم نعم الشيء الذي تتفضل فيه دائما قضية فعل السلف تطبيقه  :السائل 

  ؟.صورة ميكن أن تقع لكن يأيت السؤال هل وقع  فكالمك ما حيل املشكلة ألنك أنت عم تفرض, أيوه  :الشيخ 

  . نعم نعم   :السائل 

  هل وقع ؟ :الشيخ 

يعين أنا أقول هذا , شيخنا أنا ما ذكرت هذا إال من أجل دفع التناقص الذي بكالم ابن حجر فقط  :السائل 

  .التفسري لكالم بن حجر وليس تفسريا ألصل قضية اخلمار 

هل ميكن للحافظ بن حجر . كنا حتت املطر وأصبحنا حتت املزراب : ما يقول  معليش لكن هنا مثل :الشيخ 

؟ ألنك أنت عم تقول أنه هو عىن أن فعلن .أن يدعي وقوع حادثة يف التاريخ وليس عنده أي سند يف ذلك 

  .ومل يعىن أن هذا هو يعين اخلمار , ذلك 

  ؟.عل سيدتنا عائشة رضي اهللا تعاىل عنها يف احلج طيب شيخنا أال ميكن االستئناس على هذا بقضية ف :السائل 

وأنا فاتين هال ملا ذكرت لك تلك الساعة أنه لو أراد احلافظ ابن حجر املعىن احلقيقي , ال ذاك السدل  :الشيخ 

وكان ذلك  يغنيه عن تقدمي الوصف  الذي , قلت أنا هذا , لقال تنقبنا أو أسدلنا  "يغطني وجوهن " : لقوله 

  .عليه هو حجة 

  .أي نعم أو قضية أنه كالعمامة للرجال أو كل هذا التفصيل  :السائل 

  كان يغنيه أن يقول فتنقنب به أو أسدلنه على وجوههن وصدورهن  :الشيخ 

  . فالقضية من الناحية العملية ميكن هذا متام , وكفى اهللا املؤمنني القتال 

  . نعم نعم  :السائل 

  .؟ أنت عندك مثًال حادثة قصة األفك مع السيدة عائشة .ة التارخيية لكن هل وقع من الناحي :الشيخ 

  .             نعم  :السائل 

  ؟.وجاء الصحايب شو امسه الذي كان منقطعاً عن اجليش , ملا انقطعت واسندت إىل الشجرة  :الشيخ 

  مسطح :السائل 

فمشى خلفهم ملا مر بالسيدة . هذا رجل طيب صاحل كان منقطع عن اجليش. مسطح ال ما مسطح  :الشيخ 

هذا موجود يف , ؟ تعبانة فغطت وجهها باجللباب .فكانت هي إيش , عائشة فأمسعها كالماً الحول أو اهللا أكرب 

  .حجاب املرأة من زمان 

  نعم  :السائل 



األول اليت لكن املهم هل النساء الاليت اختمرن تنفيذًا لقوله تعاىل من املهاجرات , فهذا ممكن يعين  :الشيخ 

هذه ناحية فالشيء , أي غطني وجوههن أم رؤوسهن وصدورهن  )فاختمرن بها ( : السيدة عائشة تثين عليهن 

ال يوجد , فاختمرن به : لكن من حيث ما يتعلق بتفسري , الذي تذكره أنت من حيث اإلمكان ممكن ووقع 

  .وذا القدر كفاية . أي نعم , شيء إطالقاً 

  .خنا سؤال شي :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

  .مخروا اإلناء  :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 

  .فيه بعض الناس يستدل يف هذا الشيء  :السائل 

  ؟.أنه  :الشيخ 

  .الطالب أنه املرأة تغطي وجهها 

؟ حنن ما اختلفنا أنه اخلمار أخي هو من اخلمر وهو من التغطية لكن املوضوع هل .وليش ما هو رأسها  :الشيخ 

  ؟.عرفت . ر هو غطاء الرأس والوجه أم هو غطاء الرأس غري الوجه اخلما

  .نعم  :السائل 

ممكن هذا يكون دليال ضدهم ألن التغطية ما تتوقع أا كانت تشمله كله كانت تشمل بس  ...: سائل آخر 

  .الفوهة 

  .هذا صحيح الرأس يعين  :الشيخ 

  .كالم ألهل العلم يف شرحه أو كذا   وهذا ممكن واهللا شيخنا يستأنس به إذا روي :السائل 

ال هذا ما هو مذكور ، هال البحث الذي أشرت إليه آنفاً فيما يتعلق باخلمر ذكروا هذا احلديث بالذات  :الشيخ 

  .؟ ألنه األحناف يأبون تفسري اخلمر مبعىن التغطية على العقل .طبعا ذكروه من باب إيش , 

  .  عشان قضية النبيذ وما النبيذ :السائل 

, فسروه مبعىن يساعدهم أنه ما يدخلوا النبيذ املسكر باخلمر , ؟ أنه التغطية .هذا هو بإيش فسروا هم  :الشيخ 

فإذا اخلمر هو كما , يعين غطوها .  )خمروا اآلنية ( : فجاء اجلمهور ردوا عليهم بأمور من مجلتها هذا احلديث 

, ديث أقل ما يقال أنه ال يعىن تغطية الشيء كله وإمنا أعاله فاملهم هذا احل "ما خامر إيش العقل " : قال عمر 

  .واحلقيقة عم أفكر يف استغالل النص هذا 



  .جزاك اهللا كل خري شيخنا : السائلون 

  .أهال وسهال  :الشيخ 

  يسأل هذا مصافحة العم لزوجة ابن أخيه ؟ :السائل 

  نسبة إليها ؟ شوف هل هو حمرم بال, إذا كانت حمرم جاز وإال فال  :الشيخ 

  .ال ليس حمرم  :السائل 

  .اهللا يبارك فيك يا شيخ ، جزاك اهللا خريا : السائلون 


